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 علمیاساسنامه انجمن 

 ایراناندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی 

 

 کلیات -فصل اول

نامه مربوطه به یینآشورای عالی انقالب فرهنگی و  7/8/1370به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ  -1ماده 

لوژی و اندویورود انجمن علمی نشومیبعد به اختصار کمیسیون نامیده مصوبه فوق که من  4تصویب کمیسیون موضوع ماده 

 شود.نامیده می "انجمن " گردد که در سطور بعد به اختصار تشکیل میبراساس مواد آتی  یوروالپاراسکوپی ایران

حق فعالیت  ن به نام انجمنآنماید و اعضای های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت میانجمن صرفًا در زمینه -2ماده 

 به احزاب سیاسی را ندارند. سیاسی یا وابستگی

رئیس  یت حقوقی است وبوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصانجمن غیرانتفاعی  -3ماده 

 باشد.مدیره آن نماینده قانونی انجمن میهیئت

رکز تحقیقات م -103پالک  -یابان شهید جعفری )بوستان نهم(خ -خیابان پاسداران :شهر تهران به آدرسمرکز انجمن در  -4ماده 

نجمن اکیل شعب تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشو شعب آن میاست  بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

 ت آنها خواهد بود.مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارطبق مصوبه و با نظر هیئت

 انجمن دارای تابعیت ایرانی است. -5ماده 

ی مهوری اسالمشود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جانجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می -6ماده 

 ایران است.

 شرح وظایف و اهداف -فصل دوم

 ه عمل خواهد آورد. های زیر را بت و فعالیتاساسنامه انجمن، اقداما 2به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده  -7ماده 

حوی در نکارشناسانی که به  علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایرایجاد ارتباطی  -1-7

 های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.شاخه

ایران و  رولوژیوبویژه انجمن ا سسات آموزشی و پژوهشیؤمدانشگاهها و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  -2-7

 .رمانیداشتی و ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهدباشند در برنامههای انجمن مرتبط میهایی که به نحوی با فعالیتسازمان نیز

ت آموزشی و اشتی درمانی، مؤسساآموزشی و بهدهای بازنگری و ارزشیابی برنامهتعامل و همکاری با مراجع ذیصالح در زمینه  -3-7

 سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

 علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه.ارائه خدمات آموزشی،  -4-7
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 درمانی. و آموزشی، بهداشتی وهای علمی، پژوهشی ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت -5-7

 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی. -6-7

 جاری کشور. ت قوانین و مقرراتالمللی با رعایهای آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بینبرگزاری گردهمایی -7-7

تشویق و ترغیب  از طریقبا رشته مربوطه بخصوص های علمی مرتبط فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش -8-7

 متخصصین جوان.

 ریزی امور مرتبط با آن.برنامههای علمی گروه پزشکی ایران و مشارکت در تشکیل شورای انجمن -9-7

 اری کشورالمللی برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط ججلب حمایتهای نهادهای بین -10-7

 

 عضویت -فصل سوم

 باشد:عضویت در انجمن به طرق زیر می -8ماده 

یا  ارولوژیهای شتهدر یکی از ر تخصصیعضویت پیوسته: هیئت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه  -1-8

 توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.های مرتبط باشند میرشته

 توانند به عضویت انجمن درآیند:رادی که حائز شرایط زیر باشند میعضویت وابسته: اف -2-8

ای کم در رشته ه تخصصیباشند و کلیه افرادی که دارای  جراحی ارولوژی های در یکی از رشته تخصصیدارای درجه کلیه کسانی که 

 .تهاجمی می باشند

در  و یاهمیت خاص باشد اهای ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز عضویت افتخاری: شخصیت -3-8

 توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.ای نموده باشند میهای مؤثر و ارزندهپیشبرد اهداف انجمن کمک

 یوسته برگزیده شوند.پ مدیره به عضویتتوانند با احراز شرایط و تصویب هیئتاعضای وابسته می -1تبصره 

رح وظایف آیین نامه نحوه تشکیل و ش 7مدیره مذکور در ماده اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت -2تبصره 

 کمیسیون را دارا باشند.

سید به رخواهد مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی هریک از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت -9ماده 

 عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

 د کرد.پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواه -1تبصره 

ت در رادی مجاز به شرکشدگان همان سال خواهد بود و لذا افثبت نام مالک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد  -2تبصره 

خابات را مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئتانت

 دریافت کرده باشند.
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 یابد:عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می -10ماده 

 کتبی عضو استعفای  -1-10

 نماید.مدیره تعیین میعدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیئت -2-10

رومیت زمان نظام پزشکی به محبدوی و عالی انتظامی ساهای زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت -3-10

 موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

 ومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.محرمدت تعلیق عضویت معادل مدت  -1تبصره 

براساس  ر عملکرد انجمنتصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطالع و تائید هیئت نظارت ب -2تبصره 

 ود.بمدیره خواهد آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیئت 3ماده  7موضوع بند 

 

 ارکان انجمن -فصل چهارم

 انجمن دارای ارکان زیر است: -11ماده 

 مجمع عمومی -1-11

 مدیرههیئت -2-11

 بازرس -3-11

 

 مجمع عمومی -الف

 گردد:مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می -12ماده 

تواند از جهت نوبت کند و نیز میشود و به امور جاری انجمن رسیدگی میمجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می -1-12

 گردد.و حسب ضرورت زودتر تشکیل می

ص انحالل یا اتخاذ تصمیم درخصو العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه وعمومی فوقمجمع  -2-12

بود.  شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصالح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهدنجمن تشکیل میا

 گردد.مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل میالعاده به دعوت هیئتمجامع عمومی فوق

ش شکمیسیون و حداکثر ظرف  پس از موافقت اولیه انجمن ازئت مؤسس، یمجمع عمومی عادی با درخواست هاولین جلسه  -3-12

 تشار تشکیل خواهد شد.های کثیراالنماه با درج آگهی در یکی از روزنامه

یابد و در یک اعضای پیوسته رسمیت میالعاده هریک با حضور حداقل نصف به عالوه عمومی عادی و فوقجلسات مجمع  -1تبصره 

 تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود.العاده فوقمجامع عمومی 
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اریخ جلسه تاصله یک ماه از العاده بدست نیامد به فعادی و فوقچنانچه حد نصاب الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی  -2تبصره 

حاضر  عضایاشود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می

 تشکیل خواهد شد.

 باشد:وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می -13ماده 

 های ساالنه انجمن مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتاستماع گزارش هیئت -1-13

 اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت -2-13

 مدیرهعزل اعضای هیئت انتخاب و یا -3-13

 البدلانتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی -4-13

 مدیرهنهاد هیئتها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنامهتصویب کلیه آیین -5-13

 های انجمنتعیین روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار آگهی -6-13

وظایف کمیسیون جهت ح آیین نامه نحوه تشکیل و شر 10ماده  1در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره  -تبصره

 حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

 مدیرههیئت -ب

 گردد. یپیوسته تشکیل منفر عضو  9مدیره انجمن مرکب از اعضای هیئت -14ماده 

 Members atند )وشای )کشوری( انتخاب مینفر در جلسه مجمع عمومی و بصورت غیر منطقه 4مدیره نفر عضو هیئت 9از  :1-14

large). ـیک نفر که در دوره قبل رئیس انجمن بود، ب( عنوانpast president )دیگر از مناطق  نفر 4خواهند داشت و  حضور

 .دنگردری به شرح ذیل انتخاب میچهارگانه کشو

 کشوری تقسیم بندی مناطق چهارگانه

 گلستان  -منانس -یستان و بلوچستانس -: خراسان )شمالی، رضوی و جنوبی(1منطقه 

 قزوین -زنجان -مازندران -یالنگ -ردبیلا -: آذربایجان غربی و شرقی2منطقه 

 کردستان -کرمانشاه -رستانل -هارمحال بختیاریچ -کهکیلویه و بویراحمد -ایالم -: خوزستان3منطقه 

 رکزیم -قم -همدان -بوشهر -هرمزگان -ازشیر -رمانک -زدی -: اصفهان4منطقه 

 گردند.باشند انتخاب مینفر عضو اصلی می 8پس از البدل که حائز اکثریت رای علینفر به عنوان عضو 2

و در دوره  مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.مدیره و تصویب مدیره با پیشنهاد هیئتافزایش تعداد هیئت -1تبصره 

 نفر اعضای هیئت مدیره با رأی مستقیم مجمع عمومی انتخاب می شوند. 9اول 



 
5 

 

انتخاب خواهند شد، هر مـاه یکبـار تشـکیل  15بار و کمیته اجرائی که به شرح ماده  مدیره هر شش ماه یکجلسات هیئت -2تبصره 

 جلسه خواهند داد.

دار و یـک نفـر مدیره یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و دبیر، یک نفـر بعنـوان خزانـهاز بین اعضاء هیئت -15ماده 

مـدیره توسـط هیئت (Executive committee)مدیره بعنوان کمیتـه اجرائـی بعنوان رئیس کمیته علمی بهمراه رئیس سابق هیئت

ود. مدیره انجام وظیفه خواهند نمود. رئیس انجمن بعنوان رئیس کمیته اجرائی خواهـد بـانتخاب خواهند شد که در مدت فعالیت هیئت

  مدیره به تفکیک مشخص خواهد شد.وظایف دیگر اعضاء و مدت فعالیت آنان در هیئت

یـت توانند انتخاب شوند و انتخاب آنان پس از یـک دورۀ ممنوعثر برای دو دورۀ متوالی میمدیره حداکهریک از اعضاء هیئت -1تبصره 

از ایـن تبصـره مسـتثنی  (past president)مـدیره بعـدی بــعنوان رئـیس سـابق مدیره در هیئتبالمانع است. شرکت رئیس هیئت

 باشد.می

 Nominating)امور جاری انجمن وظیفۀ کمیتۀ نامزدکننده  عالوه بر انجام (Executive committee)کمیته اجرائی  -2تبصره 

committee) .را نیز بعهده خواهد داشت 

 مدیره برای حداکثر یک دوره و انتخاب نایب رئیس و دبیر حداکثر برای دو دوره مجاز است.انتخاب رئیس هیئت -3تبصره 

گذاری و مـاه یکبـار تشـکیل جلسـه خواهنـد داد. سیاسـت 6مدیره هـر اعضاء کمیته اجرائی بصورت ماهیانه و اعضاء هیئت -4تبصره 

 وسط کمیته اجرائی خواهد بود.مدیره و اجرای امور جاری انجمن تهای میان مدت و بلندمدت توسط هیئتریزیبرنامه

مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی صوبات هیئتانجمن و مجری کلیه ممدیره مسئول اداره امور جاری رئیس هیئت -5تبصره 

 انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

های رسمی اداری بـا امضـای رئـیس دار و مهر انجمن و نامهمدیره و امضای خزانهکلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیئت -6تبصره 

 خواهد بود.مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت

مدیره( در جلسه متناوب بدون دلیل موجه )به تشخیص هیئت 5جلسه متوالی و یا  3مدیره چنانچه هر یک از اعضای هیئت -7تبصره 

 جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

ت بـه جانشـینی بقی دوره عضـویالبدل برای مامدیره عضو علیدرصورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیئت -8تبصره 

 وی تعیین خواهد شد.

 ۀ انتخاب هیئت مدیرۀ انجمنضوابط و نحو -16ماده 

نماید که افراد داوطلب یا افـرادی مدیره رئیس انجمن ضمن اعالم تاریخ انتخابات، درخواست میشش ماه قبل از انتخابات هیئت -1-16

و مستندات آنرا حـداکثر طـی  C.Vهمراه بشوند، درخواست خود مدیره معرفی میکه توسط دیگران بعنوان کاندیدای عضویت در هیئت

 دو ماه به دبیرخانۀ انجمن اعالم نمایند.

 گیرد.یممشخصات داوطلبان همراه با مستندات توسط رئیس انجمن در اختیار کمیتۀ نامزدکننده قرار  -2-16
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 نماید.بندی میکمیتۀ نامزدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه داوطلبان را برحسب امتیاز آنها رتبه -3-16

امزد به کلیـۀ نمدیره را به عنوان افراد  سپس ریاست انجمن دو ماه قبل از تاریخ انتخاب تعداد دو برابر افراد مورد نیاز در هیئت -4-16

 نماید.اعضاء اعالم می

مومی از بین افراد نامزد شـده نفر نمایندگان کشوری و سهمیۀ هریک از مناطق توسط همه اعضای مجمع ع 4خابات در روز انت -5-16

د های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار خـود را آغـاز خواهنـانتخاب و پس از تائید انتخابات توسط کمیسیون انجمن

 کرد.

مـدیره و عیین و پس از تأیید هیئتضوابط و شاخصهای امتیازدهی توسط کمیته نامزد کننده تآیین نامه ارزشیابی داوطلبان و   -6-16

 تصویب در اولین جلسۀ مجمع عمومی اجرائی خواهد شد.

مـدیره بعنـوان کمیتـۀ انجـام خواهـد شـد. در ایـن دوره هیئت 1387مـاه آبان 9اولین دورۀ انتخابات براساس این ضـوابط در  -7-16

 1387آبـان  9و  87تیـر  20مل خواهد کرد و کلیه تشریفات تایید مصوبات مجمع عمومی و انتخابات را، طی مدت بـین نامزدکننده ع

داد مدیره بررسی و نتایج آن بـدون محـدودیت تعـانجام خواهد شد. در این دوره داوطلبان فقط براساس مدارک و فعالیتها توسط هیئت

 گیری اعالم خواهد شد.نفرات جهت رأی

 مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.مدیره قبلی تا تأیید هیئتهیئت -صرهتب

 مدیره:وظایف و اختیارات هیئت -17ماده 

 دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده -1-17

 اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی -2-17

 ت جاری کشورهای علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقرراتشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی -3-17

 های اجرایینامهتهیه ضوابط و مقررات و آیین -4-17

 های انجمن برای ارائه به مجمع عمومیتهیه گزارش ساالنه فعالیت -5-17

 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی -6-17

 های مالی برای انجمنقبول هدایا و کمک -7-17

 پیشنهاد اصالحات و تغییرات اساسنامه به مجامع عمومی -8-17

 اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه -9-17

 های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنهاکمیتهتشکیل  -10-17

 مقررات کشور علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین وانتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع  -11-7
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ا باحل دادرسی شود در تمام مراجع و مراقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می -12-7

 حق تعیین وکیل و توکیل غیر.

 رات جاری کشور به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقرنسبت اتخاذ تصمیم  -13-7

 پیشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوق العاده -14-7

 

 بازرس -ج

ادی با عسال یک بار در جلسه مجمع عمومی  3البدل خواهد بود که هر علی یک نفرانجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و  -18ماده 

 رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

 وظایف بازرس به شرح زیر است: -19ماده 

 بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی -1-19

 ومی گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عم و غیرمالی و تهیهمدیره اعم از مالی هیئت ساالنهبررسی گزارش  -2-19

 سنامه به مجمع عمومیمدیره از مفاد اساهرگونه تخلف هیئتگزارش  -3-19

 دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری -4-19

را از  انجمنتواند اسناد و دفاتر مالی رأی مجاز است و در هر زمان می مدیره بدون حقشرکت بازرس در جلسات هیئت -20ماده 

 مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.هیئت

وز قبل از ر 45امه مالی آن را حداقل های ساالنه انجمن و ترازنگزارش فعالیتمدیره در پایان هر سال مالی ریاست هیئت -21ماده 

 تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

 

 منابع مالی انجمن -فصل پنجم

 منابع مالی انجمن عبارتست از: -22ماده 

 حق عضویت اعضاء -1-22

 از محل هدایا و کمک ها -2-22

 انتشاراتی های آموزشی، پژوهشی و فنی ودرآمد حاصل از فعالیت -3-22

 های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیحمایت -4-22
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 موارد انحالل انجمن -فصل ششم

ر دلیل مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هدر صورت درخواست هیئت -23ماده 

 گردد.انجمن منحل می

تسویه و تعیین  ب هیئتگیرد در همان جلسه نسبت به انتخامجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحالل انجمن می -24ماده 

 مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ملیات نماید. ختم عود را ارائه میخهیئت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات  -25ماده 

راتب به مشود و  مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیراالنتشار آگهیاید به تصویب تسویه ب

 کمیسیون اعالم گردد.

ز اخارج و تصویب هیئت تسویه و نیز اطالع کمیسیون به یکی های انجمن پس از وضع دیون و مباقیمانده دارایی -تبصره

 شور اهدا خواهد شد.مؤسسات آموزشی تحقیقاتی ک

 ع عمومی مؤسس رسید.به تصویب مجم 27/11/90تبصره در تاریخ  21ماده و  26فصل و   6این اساسنامه مشتمل بر  -26ماده 


